Szám: 1/3/6/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 31-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.
(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.)

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester,
Székely Szabolcs, Gángó István, Eitner József,
Dr.Németh Csaba, Ujváriné Handó Melinda képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Simonné Lakosi Erzsébet képviselő-testületi tag.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Bögös Rita Szociális Szolgálat Vezetője, Dr.Smura János
Rendőrkapitányság Vezetője Tapolca, Horváth József
Rendőrőrs Parancsnok Révfülöp, Gerencsér Zoltán r.tzl.
Tanácskozási joggal jelen van:
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke, Ifj.Szegi János
Nagyközségi Sportegyesület és Horgászegyesület Elnöke.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testületi tagokat, a civil szervezetek
képviselőit, a napirendi pontok előterjesztőit, munkatársait, továbbá a település lakóit, akik a
televízión keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő és
a polgármester jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József és Gángó István
képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Gángó István képviselő-testületi tagok.
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két
ülés között történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének
beszámolója a két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés. Elmondja, az április 26-i képviselőtestületi ülés óta eltelt időszakban, április 28-án ülést tartott a Révfülöp Térségi
Intézményirányító Társulási Tanács, amely elfogadta az Általános Iskola 2009. évi
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. Ülést tartott a Szociális Alapszolgáltató Társulási
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Tanács, amely módosította a szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint elfogadta a szociális szolgálat 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Képviselők! Örömmel jelenti be, hogy részt vett május
elején a Révfülöpi Fürdőegyesület közgyűlésén, ahol többek között a Révfülöpi
Fürdőegyesület által hosszú évek óta kezdeményezett polgármesteri lánc átadására került sor.
A lánc megtekinthető, megfelelő alkalmakkor a közösség képviseletében fogja a mindenkori
polgármester viselni. A település jelképe, az összetartozás és település egységét jelképezi ez a
lánc. Köszönetet mond a Fürdőegyesület minden tagjának kiemelve az egyéni támogatók
közül is Kolossa Klárát, Ruza Józsefet, Dr. Jeszenszky Miklóst, akik adományaikkal
segítették a végleges elkészítését a láncnak. Köszönetet mond a Fürdőegyesület Elnökének
Zsitnyányi Istvánnak, aki hosszú évekkel ezelőtt kezdeményezte ezt, a Fürdőegyesület
történetében nagyon sokszor előre vivő, a hagyománytisztelet mellett értékes dolgokat
létrehozó kezdeményezést. A lánc, amelyet láthattak a terembe bejövetelkor ifj. Marek József
ötvös mester alkotása. Kéri elnök urat tolmácsolja az egyesület felé a köszönetet.
Tisztelt Képviselő-testület! Május 5 és 8 között szakmai tanulmányúton vett részt 20
polgármester társával Norvégiában, Oslóban a norvég önkormányzati rendszert és
gazdálkodási rendszerével ismerkedtek. Látogatást tettek egy polgármesteri hivatalban,
óvodában, iskolában, ill. egy hulladék-feldolgozó telepen is. Tájékoztatja a testületet, hogy az
utazást pályázati támogatás tette lehetővé, amelyet személyes befizetéssel egészítettek ki a
polgármesterek, és szabadsága alatt utazott. Az elmúlt időszakban egy rendkívüli képviselőtestületi ülés került összehívásra május 17-én, melyen döntés született a Jancsi utca útburkolat
felújításáról, ill. az Óvoda utca - óvoda épülete és a Petőfi utca közötti útrészt - a DRV által
felbontott, szalagbitumennel ellátott egységes, teljes útszélességben történő aszfaltozásáról. A
Jancsi utca aszfaltozását a keszthelyi Munkagép kft. nyerte el 6.984.450 Ft-os ajánlati áron,
míg az Óvoda utca rövid szakaszának felújítására az önkormányzat 1,1 millió Ft-ot fog
áldozni. Tájékoztatja a képviselőkel, hogy a Császtai strand bicikliúttal párhuzamosan futó
vízvezeték gerinchálózata tavaly és idén is meghibásodott, jelentős vízelfolyások történtek.
Mivel májusban a javítás után egy másik szakaszon ismételt meghibásodás történt, ezért a
strandnyitás közelsége és a működés biztonsága miatt megrendelték a cső teljes hosszon való
cseréjét, nettó 592.000- Ft értékben. Kéri az intézkedés tudomásulvételét. Örömmel számol be
arról, hogy a korábbi erőfeszítések eredménnyel jártak és a helyi önkormányzatok üdülőhelyi
feladatainak kiegészítő támogatásához Révfülöp nagyközség önkormányzata 5.749.900.- Ft
kiegészítő támogatást kap, három részletben az idei évben. Az összeg felhasználására
vonatkozó javaslatot a következő ülésre kidolgozzák. Elmondja, ma délelőtt részt vett
Zalahalápon a kistérségi tanulmányverseny eredményhirdetésén, ahol a tavasszal zajló
többfordulós versenysorozat eredményeinek összesítése során a kistérség 33 településén a
Révfülöpi Általános Iskola nyerte el az első helyezést és nyerte el a kistérségi tanulmányi
verseny vándorserlegét. Ezúton is gratulál a diákoknak és a felkészítő tanároknak, a
tantestület tagjainak.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság az elmúlt ülés
óta átruházott hatáskörben döntést nem hozott.
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Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: elmondja, a polgármesteri lánc beruházás
lebonyolítás konstrukciója úgy nézett ki, hogy az önkormányzat végzett el minden feladatot, a
szerződést is az önkormányzat igazolta vissza, ill. a pénzügyi teljesítés is az apparátus részéről
történt. A fedezetet a Fürdőegyesület tagjai, illetve a Fürdőegyesület biztosították. Egy pár
tízezer forintos, 50.000 Ft-os, egy 100.000 Ft-os és egy 150.000 Ft-os tagsági felajánlás
érkezett erre a célra, ill. a Fürdőegyesület 100.000 Ft-tal járult hozzá. Ezen összegeket
átutalták az önkormányzat számlájára. Az ékszer anyaga antikolt ezüst, minden alkatrészében
ezüst, fémjellel ellátott. A lánc alján két érme található, az egyik a Magyar Köztársaság
címere, a másik pedig Révfülöp címere. A láncszemek viszont utalnak Révfülöp ősi bor,
illetve szőlő kultúrájára, a láncszemek szőlőfürtöt, ill. indát jelenítenek meg. A Révfülöpi
Képekben részletesebb cikk jelenik, ahol további információkat közölnek a láncról.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a lejárt határidejű képviselőtestületi jelentéssel a kiegészítéssel együtt – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót, a kiegészítéssekkel együtt elfogadja.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1. A Rendőrőrs beszámolója Révfülöp közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A közterület-felügyelő munkájáról
beszámoló.
Előadó: Horváth József Révfülöp Rendőrőrs Parancsnok
Rácz László közterület-felügyelő
2.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
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3. A Szociális Szolgálat munkájáról beszámoló.
Előadó: Bögös Rita szolgálatvezető
4. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
5. Településfejlesztési Koncepció elkészítésére árajánlat elbírálása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
6. Révfülöp 1279/1 hrsz. alatti (volt teherhajó kikötő) partfal – sétány felújítás
tervezésére adott árajánlatok elbírálása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
7. Badacsonytomaji Okmányiroda létesítéséhez egyetértő vélemény.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
8. IKSZT projekt lebonyolítására projektmenedzseri szerződés megkötése.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
9. Balatoni Futár régiós havi lap anyagi támogatása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
10. Kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
11. Vízi sportegyesületek, sakk szakosztály tevékenységéről, elért eredményekről
tájékoztató.
Előadó: egyesület elnöke
Zárt ülés:
- Lakásfelújításra helyi támogatás elbírálása.
1.)A Rendőrőrs beszámolója Révfülöp közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A közterület-felügyelő munkájáról
beszámoló. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti dr. Smura János alezredes urat a tapolcai
Rendőrkapitányság főkapitányát. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóval
kapcsolatban?
Dr. Smura János Tapolca Rendőrkapitányság, kapitányságvezető: kiegészítés: elmondja,
több esetben volt, hogy betöréses lopás bűncselekmények elkövetőit fogták el, illetve volt egy
sorozat bűncselekmény, amelynek elkövetőit sikerült felderíteni és elfogni. Nyáron az
emberek egy kicsit figyelmetlenebbek, értékeikre nem úgy vigyáznak, jellemzőbb
bűncselekmény a besurranásos lopás, amelyet sokszor meg lehetne előzni azzal, ha a
tulajdonos megfelelően figyel saját értékeire. Bízik benne, hogy ezen is tudnak majd
valamilyen szinten javítani. Az anyagban szerepel, hogy a rendőrség több fő hiánnyal
működik, két fő hiány van pillanatnyilag a rendőrőrsön, amely holnaptól egy főre csökken.
Augusztus 1-től bízik benne, hogy meg fog szűnni. A létszámmal kapcsolatban elmondja a
megerősítő erők 8 fővel megérkeznek a korábbi 12 helyett. Három hónapon keresztül
teljesítenek szolgálatot a rendőrőrs területén. Ezen felül érkezik 11 fő első évet végzett rendőr
szakközépiskolai hallgató, 3 fő főiskola hallgató érkezik még, illetve igény esetén a megyei
erőket tudják igénybe venni majd. Bízik benne, hogy nem lesz olyan rendkívüli esemény,
amelyre megyei erőt kellene igényelni. Balaton-átúszást fogják biztosítani. A rendőrőrs
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működési területe 28 km-es partszakaszból áll. A forgalom felgyorsult, a baleset-megelőzésre
kell nagy hangsúlyt fektetni. A kapitányság területén 2008-ban 9-en, 2009-ben pedig 2 haltak
meg a közutakon. Az ittas vezetés és a gyorshajtás a legfőbb jellemzője a baleseteknek. A
megelőzésre nagy erőfeszítéseket tettek és tesznek. Az anyag tartalmazza a statisztikai
adatokat. Révfülöp területén lévő strandokon 2009 évben 110.000 fizető vendég volt, amely
egy hatalmas szám. Oda kell figyelni minden területre. Szerencsére a bűncselekmények száma
minden évben csökken. A hatékony fellépéshez a rendőrség önállóan nem tud mindig
elegendő lenni, ezért van szükség a polgárőrségre. Még jobb és hatékonyabb segítséget
szeretnének kérni tőlük. Tavalyi év végén sikerült megalakítani a lovas polgárőrséget is a
kapitányság területén. Ezt szeretnék továbbfejleszteni, kiterjeszteni.
Kérdés:
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: kérdése, mit óhajtanak az ügyben tenni, hogy a
kamionforgalom ne menjen ilyen mértékben a Káli úton? Figyelmeztető jel volt, hogy az
elmúlt év során súlyos baleset történt ebben a kanyarban. A tábla egyértelmű, hogy ide nem
lehet behajtani kamionnal. Naponta legkevesebb 10 kamion áthaladását észleli. Javasolja, ha a
kisbolt környékén, egy héten háromszor két-három órára megáll a rendőrség, elkapja a
kamionokat, ezt 3-4 hétig csinálják, úgy el fog terjedni a hír, hogy többet nem hajtanak ide
be. Mindenki tudja, hogy nemcsak ez a kanyargós utca alkalmatlan a kamion forgalomra,
hanem rendkívül tönkre is teszi az utat, gödrök keletkeznek. Oda kellene figyelni a mólóhoz
történő lejáratnál a rácsnál, rendszeresen parkolnak autók. A napokban egy furgon állt
menetirány szerinti bal oldalon úgy, hogy aki jött át a zebrán nem látta, hogy jön-e
Balatonfüred felől valami. Kérdése, hogy a Villa Filip térről az iskolához szabad-e ebben a
szűk utcában közlekedni? Erről az oldalról semmilyen tiltó tábla nincs, a másik oldalán
viszont az egyirányú közlekedést jelző tábla van kihelyezve.
Dr.Smura János alezredes: elmondja, amit bízik benne, hogy javul a létszám helyzet,
ezeken a gondokon felül tudnak emelkedni, megfelelő rendőri erőkkel tudnak megjelenni. A
móló lejárónál történő parkolással kapcsolatban elmondja, kollégái bírságolnak,
figyelmeztetnek a szabálytalankodókkal szemben. Ha ilyet tapasztalnak, kéri jelezzék a
rendőrség felé. Ezeket a parkolásokat mindenképpen meg kell szüntetni. Kamionforgalommal
kapcsolatban őrsparancsnok úr fog válaszolni. Próbálják ők is mérni mekkora a
kamionforgalom. Tudomása szerint tervbe van véve egy terülő út, amely a települések egy
részét mentesítené a kamionforgalom alól, ami a kékkúti ásványvízből jön ki.
Horváth József rendőrőrs parancsnok: a kamionokkal kapcsolatban elmondja, jelen
pillanatban az a tábla az üresen 20.000 kg-ot elérő ez alatt a határ alatt lévő kamionokra nem
vonatkozik. Az a tábla csak is rakottan vonatkozik a tehergépjárműre. Korábban jelezték, ha
egy teherautó lenne a tábla közepébe, tehát kicserélésre kerülne, akkor sem rakottan, sem
üresen nem mehetne fel, akkor a megengedett legnagyobb össztömegre vonatkozna a tábla.
Megfelelő mennyiségben ellenőrzik ezeket. A legtöbb kamion üresen jön le.
Miklós Tamás polgármester: ha jól érti, akkor egy közlekedési tábla cserével tudják
biztosítani azt, hogy megfelelő intézkedést hozzon a rendőrség. Kéri a jövő héten a
közútkezelővel az egyeztetést lefolytatni és a táblát megvásárolni mind a két oldalra.
5

Dr. Smura János alezredes: az önkormányzati területen belül lévő utakon a táblák
elhelyezése az önkormányzat feladata, ebben a rendőrségnek semmilyen kompetenciája nincs.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: köszöni a beszámolót, valós képet adott arról,
hogy Révfülöpön milyen a helyzet. Képviselői indítványként szeretne egy-két dolgot
javasolni a testületnek: a táblák kihelyezését nézzék át, nézessék át. Gondol itt a Petőfi Sándor
utca és a lakótelep felől, régen volt itt elsőbbségadás tábla, kb. 8 éve már nincs kinn. Végig
kell nézni az összes táblát, ehhez kéri a rendőrség véleményezését. Javasolja, az
önkormányzat szerezzen be 2 db gyorsaságmérő előjelzőt a Badacsonyi út végére, illetve a
Füredi út elejére. Javasolja, a zebrák helyét vizsgálják felül. Javasolja, a Császtai strand vasúti
átjáró résznél, ahol jönnek be az autók és nincs gyalogos átkelőhely. KPM felé jelezni kellene.
Javasolja, a táblákat cseréljék le a Káli út elején és végén a javasolt táblákra.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, a testület a 4. napirendi pont
tárgyalásánál módosítani fogja a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletét. A 3.
§ (2) bekezdésében az szerepel, hogy kamion és egyéb, 3500 kg összsúlyt meghaladó jármű
22 óra és 06.00 között nem tartható közterületen. A probléma az, hogy a Császtai strand
fénysorompós vasúti átkelő után, ha Badacsony felé tesznek egy pár métert, van egy szabad
közterület, ahol a kamionok rendszeresen ott parkolnak, az éjszakát ott töltik. Az a kérés a
rendőrséghez, hogy a kamionsofőröket szólítsák fel, hogy hagyják el a parkolót, mert az
közterület. Amennyiben ezt 2-3 alkalommal megteszik rendszeresen, akkor elterjed a
kamionsofőrök között, hogy itt tilos megállni.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, két fő kamionsofőrről tud, aki itt
telephelyezik, és itt tudja a járművét tárolni. Valóban ezeket a problémákat meg kell
vizsgálni, de kérése, hogy kérdezzék meg, két révfülöpi állampolgárnak a munkahelye,
nehogy kitiltsák ezzel, hogy Balatonrendesről kelljen gyalog hazajönni, amikor leteszi a
munkát. Köszöni a beszámolót, sok értékes információt kapott, köszöni a munkájukat.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, nincs könnyű helyzetben a rendőrség. Ezen az
ülésen is elhangzott a kamionos forgalom korlátozása és az itt parkoló kamionok rendre
utasítása, a másik kérés, hogy esetlegesen nézzék el ezeket a dolgokat, ha jól értette.
Kamionos parkoló hely nincs kijelölve. A rendőrséget nem elbizonytalanítani kell, hanem a
megfelelő szabályok következetes betartására kell, hogy fellépjenek. Ki lehet alakítani
kamionos parkoló helyet, ha megfelelő területet biztosít hozzá az önkormányzat. Gondot okoz
a Pick parkolóban is hosszában áll a kamion. Fel kell lépni, a személyautók parkolására van
biztosítva ez a parkoló. Összefoglalva elmondja, a tábla cserét megbeszélték kéri, Müller urat
mindkét helyre legyen kitéve, ill. kérjék meg az engedélyt. Ennek az átfutási ideje valószínű
hónapban mérhető. Kéri a türelmet rövid időn belül intézkedni fognak. Székely képviselő úr
felvetéseivel egyetért, annyival egészíti ki, hogy tárgyalt róla a testület, felmérettették az
önkormányzat útjait szakértői vizsgálattal, ebben szerepel a táblák elhelyezése is. Ez az anyag
elkészült közlekedés szakértő által felmérésre került, a javaslatok az asztalon vannak.
Kivitelezése több millió forintba kerül. Egyfajta sorrendiséget meg kell tenni, a táblákat ki
kell helyezni. Támogatja a javaslatot. Zebrával kapcsolatban, az önkormányzat többször élt
javaslattal, amihez a közútkezelő nem járult hozzá. Kéri képviselő urat írásban adja be
tervrajzon megjelölve mi a javaslata, amely alapján konkrétan tudnak kezdeményezni a
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közlekedési hatóság felé. Sajnos a Polgárőr Egyesület jelenleg szünetelteti tevékenységét. Ez
nem megy az állampolgárok önkéntes, civil részvétele nélkül. Felhívja a képviselő urakat,
ismeretségi körüket, ha tudnak, vállaljanak benne munkát. Kéri a rendőrségtől az üdülőhelyen
a koldulás megszüntetésére nagyobb figyelmet fordítson. Révfülöpön is van ilyen személy,
hozzáteszi ez a személy megfelelő nyugdíjjal rendelkezik, nem hajléktalan. Többször adtak
részére segélyt is, a hivatalnak meg van kötve a keze nem marad már más, mint a hatósági
intézkedés. A Halász utca végén, ill. a mólónál nagy az autósforgalom. Ki van helyezve a
behajtani tilos tábla. Bár most munkák folynak a parkban, ezek a munkák júniusra
befejeződnek. Az önkormányzat a régi telephelyen úgy alakítja ki a területet, hogy
esetlegesen lehessen ideiglenesen megállni. Szeretnének érvényt szerezni a tábla
használatának ahogy a munkálatok befejeződnek. A közterület-felügyelővel fokozottan
ellenőriztetik a területet, de kéri a rendőrség támogatását is. Próbálkozás volt erre, kulcsokat
kaptak a vállalkozók, de sajnos ezek a megállítók felállításuk után fél órával már ismételten le
voltak engedve. Az önkormányzat internet hozzáféréssel támogatja a helyi rendőrőrs
munkáját, hozzájárult az elmúlt évben a gépkocsi felújításához is. Mind a körzeti megbízottal,
mind a rendőrőrs parancsnokával kiegyensúlyozott és jó a kapcsolat, időnként információ
cserére is sor került. Úgy gondolja összességében nagyon jó tevékenységet lát el a rendőrőrs
és az itt működő rendőri állomány. A képviselő-testület nevében események nélküli nyarat, jó
munkát és jó egészséget kíván. Sebességmérő, nem a rendőrség hatáskörébe tartozik,
pályázati lehetőségek időnként vannak, ezért szaporodtak meg a környező településeken is.
Ha a képviselő-testület úgy gondolja, akár saját erőből, akár pályázati úton
kezdeményezhetik. Az árak egymillió forintnál kezdődnek. Ha képviselő úr úgy gondolja,
javasolja, következő testületi ülésre készül egy írásbeli előterjesztés a bekerülési költségről és
a lehetőségekről.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, hogy a közterület-felügyelő
beszámolóját nem vitatják meg?
Miklós Tamás polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.
Egy napirendi pontként olvasta fel és írásban is így ment ki. Képviselő úrnak vannak
kérdései? Javaslat nem hangzott el arra, hogy külön tárgyalják.
Megkérdezi, a közterület-felügyelettel kapcsolatban kinek van kérdése?
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, hogyan és mikor lehet megoldani a
parkolási gondokat a posta előtt? Megvalósítható-e esetleg parkoló felfestésével az egyik
felén, hogy megtudjanak állni, amennyiben a postára, ill. a gyógyszertárba érkeznek? Hogyan
lehet megvalósítani a Villa Filip téren plusz parkolókat a posta mellett, esetleg fél vagy
negyed sáv elfoglalásával, parkoló felfestésével? Vagy meg lehet-e nyitni a nagy közterületet,
ami a posta előtt van a nyár folyamán parkolóként?
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Müller Mártont, hogyan, milyen módon lehet
parkolót létrehozni, a parkolást biztosítani ezeken a helyszíneken?
Müller Márton főtanácsos: parkolót csak engedély alapján lehet létesíteni. Ha
engedélyeztetni akarják, akkor terveket kell készíttetni. Ideiglenes megoldást lehet talán
keresni, de ez nem végleges és nem biztos, hogy szabályos. Terveztetni kell.
Miklós Tamás polgármester: megoldás nem született arra, hogy a parkolók számát
gyarapítsák. Orvosi rendelő előtt van egy nagy parkoló, van egy a Tourinform iroda mögött és
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a hivatal mögött. Tapasztalható, hogy sokan nem tartják be a szabályokat, autóval akarnak az
ajtóig elmenni. Javaslat volt arra, hogy egy közparkot hoznának létre a posta, egészségház
melletti földterületen, ezzel kapcsolatban előzetes bejárásra került sor. Annak keretében lenne
célszerű együttgondolkodva még néhány parkolót létrehozni. Az biztos, hogy kaotikus a
helyzet és önkormányzatot érintő problémák is felléphetnek, ideiglenes parkolók
létrehozásával. Az olajfogókat szigorúan előírják. Javasolja, a parkkal együtt gondolják végig.
A parkkal kapcsolatosan kértek árajánlatot is egy előzetes tervezésre. Örömmel hozza
ismételten a júniusi ülésre a testület elé, azzal kiegészítve, hogy a területen terveztessenek
parkolókat és a parkot is együtt. Foglalkozzon ezzel a képviselő-testület, amennyibe ezt a
javaslatot támogatja a testület. A későbbiekben hátha tudnak rá pályázni. Képviselő úr
elfogadja a választ?
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: részben igen. A parkolási gondokat meg kell
oldani, nagyon sokan állnak meg a posta mellett. Meg kell nézetni, hogy a posta egyik felén
parkolót alakítsanak ki.
Miklós Tamás polgármester: a felvetéssel foglalkozni kell, de nem a közterület-felügyelő
előző évi munkájával kapcsolatban nyitottak vitát. Javasolja a következő testületi ülésre
készüljön előterjesztés hogyan lehetne itt parkolót létrehozni, milyen megoldások vannak és
indítsák el.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, amikor a József A. utca aszfaltburkolása
volt ott kialakult egy parkoló rendszer. A számlából kivehető, hogy mennyibe került. A
parkolók létesítését szigorú szabályok kötik. Alaposan meg kell nézni, ennek komoly
pénzügyi fedezete van. Ki kellene egészíteni, nem csak itt van gond a parkolással, főleg a
nyár időszakban, alaposabb vizsgálatot kellene tenni, ennek az alapja az építési szabályzatnak
a parkolásra vonatkozó része. Egy szolgáltatásnak úgy adható működési engedély, ha
parkolóval rendelkezik a saját területén, ha ilyen nincs, akkor az önkormányzattól meg kell
váltani. A legsúlyosabb a gond a hivatal környékén a posta felől, de a többi részen a Birka
Csárda előtti részen a nyári időszakban, ill. a nyári időszakban a Halász utcában. Hosszabb
távon ezzel foglalkozni kellene.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, nem ért egyet a polgármester úrral,
hogy nem ide tartozik itt van az anyagban első pont közlekedési, parkolási szabálytalanságok
visszaszorítása. Akkor egyértelműen ide tartozik a parkolási gond. Meg kell oldani, hogy meg
lehessen állni szabályosan. Úgy gondolja, nem csak büntetéssel lehet megoldani a parkolási
gondokat, hanem meg kell nézni van-e megfelelő számú parkoló hely a megfelelő helyen. Az
indítványa arról szólt, hogy nézzék meg megoldható-e itt a Villa Filip téren még plusz
parkolók elhelyezése, úgy hogy esetleg az út egy fél sávban le van zárva, a parkolási helyek
vannak felrajzolva. Azt javasolta szakmérnökkel nézessék meg. Ez sajnos pénzzel jár, de
akkor legalább megoldódnak ezek a gondok. Amióta az egyirányúsodás megváltozott a Villa
Filip téren, azóta fennállnak ezek a problémák. Az orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, hivatal
megközelítése még mindig bonyolult. Nem logikus, hogy hátulról jönnek be a hivatalba.
Török Péter alpolgármester: elmondja, többször elhangzott milyen lenne az élhető
Révfülöp! Ha valaki évtizedek óta itt állt meg a postánál felesleges 10 perces vitákat nyitni
arról, hogy ott parkolónak kellene lenni. Számtalan ilyen dolog van a faluban, amit az élet
hoz, hogy az emberek így használják a falut. Ha így használják, azt kell valahogyan
megoldani, ez a bölcs dolog, nem az, hogy kiket, hogyan kell megbüntetni. Nem akarja ide
hozni a Klári ügyét, de egyszer majd négyszemközt beszélik meg. Idáig eljutni, hogy
rendőrséget valakire ráküldeni! Ezt felháborítónak tartja, hogy idáig eljut egy település.
Valaki, aki szorult helyzetben van. A gyengeséget mutatja, hogy majd a rendőrség megoldja.
Ujváriné Bandó Melinda képviselő-testület tagja: a köztisztasági szabályok megtartása
kapcsán nyomatékosan kéri, hogy a Szőlő utca és a Turista utca kereszteződésénél fellelhető
illegális szemétlerakat szűnjön meg nagyon gyorsan, mert a lomtalanításkor rengeteg szemét
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került ide kihelyezésre. Kihelyeztek konténereket, valamennyi szemetet el is szállítottak, de
sajnos folyamatos az oda szállítása. Építési törmeléket, mindenféle háztartási hulladékot
helyeznek ki. A kilátó felé erre haladnak el a turisták, nagy a kerékpáros forgalom, autós
forgalom, és a köztisztaság miatt ezt meg kell mindenképpen szüntetni. Akár térfigyelő
kamerát is el tudna képzelni. Sajnos nagyon sok az illegális szemétlerakó. Rettenetes
településkép fogadja a turistákat.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: a Fürdőegyesület részéről elmondja, meg vannak
elégedve a közterület-felügyelő munkájával.
Miklós Tamás polgármester: válasz: Szőlő utca – Turista utca kereszteződéséből kéri a
következő napokban kocsit rendelni és szállítsák el a szemetet, számolják fel a
szemétlerakást. Jegyző asszonyt felkéri, mivel az tudomása szerint magánterület, fel kellene
keresni a tulajdonost, hogy le kellene keríteni. Meg kellene vizsgálni esetleg adna-e el
területet a magánterületéből, hogy oda egy kiépített hulladékgyűjtő szigetet létrehozhassanak.
A jövő héten meg lesz a felszámolása, hosszabb távon ez hozhat megoldást. Egyetért Székely
Szabolcs javaslatával, koncepciójában kell megvizsgálni. A park létrehozásánál azt is el tudja
képzelni, hogy esetleg átvezetni az Óvoda utcába egy közlekedési útvonalat. Ha koncepcióban
gondolkodnak, akkor van értelme akár a parkot, akár a további parkoló helyeke, ill. a
közlekedést is egyformán, egységében átgondolni. Nem tartja jó javaslatnak, hogy fessenek
fel csíkokat. Engedélyeztetni kell a közút kezelővel. A lépcsőről az útra lehet lelépni, amely
életveszélyes. Templom, posta, Tourinform iroda, bolt van, nagy a gyalogos forgalom. Az
utca pedig elég szűk. Támogatja képviselő úr indítványát olyan szinten, hogy szakértőtől
kérjenek erre konkrét javaslatot és a júniusi ülésen, akár a közútkezelőtől, hogy
engedélyeznék-e ennek a létrehozását a másik pedig arra, hogy milyen javaslatot tudnának
egységesen kezelve, mire kellene szakértést kérni a parkoló helyek számának növelésére. A
pozitív visszajelzést megköszöni. Nem egyszerű betartatni a szabályokat.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért „A Rendőrőrs beszámolója Révfülöp közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a közterületfelügyelő munkájáról szóló beszámolókkal” - kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
45/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Rendőrőrs
beszámolója Révfülöp közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és a közterület-felügyelő
munkájáról szóló beszámolókat elfogadja.
2.)Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni
a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt az értékelést meg kell
küldeni a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
részére is. Jegyző asszony összeállította az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: jegyző asszony átfogó, a
terület minden elemét érintő beszámolót készített el, amit a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasol.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, a statisztikai adatokban a 18 éven
aluliak létszámváltozásait, ha megnézik az elmúlt öt évben, akkor azt látják, hogy közel 40
gyermekkel kevesebb van, mint 2005-ben, ez 20%-os visszaesés. Az iskolában egyre
kevesebb gyermek van, egyre kevesebb fiatal van a faluban, komolyan fontolóra kellene
venni és olyan intézkedéseket kellene javasolni, ami megtartja a fiatalokat Révfülöpön. Meg
van a telek a Kacsajtos úton kívül még, az Ifjúsági lakótelepen. Nem került még szóba, hogy
valakinek felajánlják, kedvezményesen vagy valamilyen formában. A tanulmány rámutat arra,
hogy foglalkozni kell ezzel a problémával. Javasolja, valamit találjanak ki közösen, hogy
minél több fiatal telepedjen le és maradjon Révfülöpön.
Török Péter alpolgármester: elmondja, az elmúlt időszakban készült ilyen javaslat,
amelynek nagyon sok foganatja nincs, legfeljebb annyi, hogy a telkek folyamatos eladása
állandóan téma. Az igazgató úrral készítették ezt a javaslatot. Mást nem tud csinálni, mint
nem szavazza meg a telekeladást, mert a kettő ellentmond egymásnak. Vannak tennivalók
ebben a kérdésben, de valahogyan ez nem kerül felszínre. A javaslat az meg van, az is, hogy
hogyan lehetne a meglévő telkekkel nem csak a költségvetés bevételi oldalát növelni, hanem a
humán erőt a településen, nem csak a gyermeklétszámban, hanem valamilyenfajta vállalkozói
és egyéb elképzeléssel bővítve az itt élőknek a lehetőségeit. A jövőben meg kellene nézni.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, valóban csökken a 0-18 éves korosztály és az idősek
száma növekedik. Az a demográfiai folyamat, amire pár évvel ezelőtti elemzésben rámutattak
az tovább tart. Azért nem olyan rosszak a számok nézzék, meg a 0-2 éves korosztályt. Az
újszülöttek száma emelkedik, ez némi optimizmusra ad azért okot. A munkahely teremtésre,
vállalkozás elősegítésére, konkrét előterjesztést készítettek, a képviselők javaslatait
összegyűjtve. Amikor valamihez elérkeznek, például kikötő fejlesztés, vagy ifjúsági
vitorlázási központ létesítése és más egyéb konkrét terv, akkor mindig meghátrál a képviselők
egy része, ill. vitát generálnak ahelyett, hogy próbálnának előrelépni. A beszámoló kimerítő
és részletes. Révfülöpön aránylag más településekhez képest jó a helyzet, nincs nagy gond. A
gyermeklétszám növelésére várja a képviselők konkrét javaslatait.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó
feladatainak értékelésével, annak elfogadását támogatja, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről” szóló
előterjesztést elfogadja.
3.)A Szociális Szolgálat munkájáról beszámoló.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti Bögös Rita szolgálatvezetőt. Megkérdezi az
előerjesztőt kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?
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Bögös Rita szolgálatvezető: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a szociális
ellátás jó színvonalon működik, a szolgálatban dolgozók jó munkát végeznek, munkájukkal
meg vannak elégedve az érintettek. A bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Kérdés:
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, van-e vészjelző rendszer Révfülöpön a
nyugdíjasok és idősek számára?
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, a nyugdíjas korú lakossághoz viszonyítva
mennyi a nyugdíjas, akik a szociális étkeztetést igénybe veszik, mennyi a nyugdíjasok
aránya? Munkájuk során van-e kapcsolattartás a nyugdíjas klubbal?
Bögös Rita szolgálatvezető: válasz: elmondja, nem működik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás a településen, sőt az egész társulás, ill. a kistérség területén sem. Ennek
elsősorban finanszírozási okai vannak, illetve a törvény sok olyan kritériumot előír, aminek
nem tudnak megfelelni társulási szinten. Erre a közeljövőben még reális esélyt sem lát. Az
igény erőteljesen meg van. Kb. 450 fő a nyugdíjas korú lakosság Révfülöpön a szociális
étkezésben részesülő 40 fő körül van, tehát kevesebb mint 10% veszi igénybe a szociális
étkezést.
Török Péter alpolgármester: kérdése, van erős igény a jelzőrendszerre, akkor mi az, amiért
itt nem lehet, melyek azok a kritériumok, ami miatt nem tudnak megfelelni? Mi az a „nagy
fal”, amit nem tudnak átlépni?
Bögös Rita szolgálatvezető: elmondja, a lakosságszámtól tették eddig függővé az ilyen
szolgáltatásnak a biztosítását, ez évtől ez megszűnt, most már csak pályázati úton lehet erre
pályázni. Nagyobb településeken működik, amennyire működik, egyre nehezebb a
finanszírozás. Az anyagiakon túl, olyan előírások is vannak, mint például egy olyan
központnak a létesítése, ahol 24 órás felügyelet van, szakszerű gondozókkal, ahonnan max.
fél órán belül kiérnek az adott időshöz. A jelzőkészülékeknek az anyagi vonzata nagyon
jelentős. Maga az igénybe vevőnek tudnia kell kezelni ezt a készüléket, milyen helyzetbe,
hogyan kell ezzel élni. 10.000 fő alatt nem is volt kötelező. A házi segítségnyújtás
térítésmentes. Abban az esetben, ha bevezetésre kerülne, nem lehetne térítésmentesen
biztosítani.
Vélemény:
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: képviselői indítványa, a jelzőrendszerrel
kapcsolatban vizsgálják meg, hogy mennyibe kerülne. 450 nyugdíjas van, ha minél többen
igényelnék, annál kevesebb lenne a fenntartási költsége. Javasolja, hogy lépjenek ebbe, meg
kell oldani ezt a problémát. Révfülöp önállóan ezt meg tudja oldani, megfelelő előkészítés
után.
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, egy kicsit felelősnek érzi magát
abban, hogy elharapódzott az a gyakorlat, hogy nyugdíjasok, főleg nehezebben mozgó, idős
nyugdíjasok a gondozónőkkel felíratják nála a gyógyszerüket. Egy TB ellenőrzés kapcsán,
ahol rendes volt felülvizsgáló főorvos, és jóindulatúan figyelmeztette, hogy ez így nem mehet.
Tényleg nem mehet, hogy hónapokon keresztül írja a gyógyszert és egyszer csak meghal a
beteg. Aki a kis bevásárló kocsijával el tud menni a boltba, az úgy gondolja, különösen
előjegyzés alapján el tud menni az orvosi rendelőbe is. Ha nem tud elmenni az a kérése, és ezt
mindenkihez eljuttatja egy levélben, hogy mielőtt elfogy a gyógyszere jelezze neki, elmegy
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hozzá, felméri az egészségi állapotát. Vállalja, hogy azok, akik nem tudnak elmenni
rendszeresen a gyógyszert felíratni elmegy, minden alkalommal meggyőződik az egészségi
állapotukról, majd ezt követően 2-3 napon belül a gyógyszert is felírják amit a gondozónő
eljuttat hozzá. Úgy gondolja, most kb. 20 személyről van szó, a 20 személyből kb. 8, aki
tényleg nem tud elmenni.
Miklós Tamás polgármester: támogatja Székely Szabolcs képviselő úr felvetését, vizsgálják
meg mennyibe kerül a jelzőrendszer bevezetése, erre felkéri jegyző asszonyt, ill. a szolgálat
vezetőjét. Esetleg árajánlatot is lehet kérni, amennyiben összeáll az előterjesztés, a testület elé
fogja terjeszteni. Tájékoztatásul elmondja, 2006-2007-2008 évben dolgoztak ezen, személy
szerint az akkori jelzőrendszer szolgálatok bevezetését kistérségi szinten, árajánlatokat kértek,
megismerkedtek a jogszabályokkal. Jogszabályok a működtetést is előírták, ezek horribilis
költségek, akkor sem tudták volna előteremteni és a kistérség is úgy döntött, hogy nem tudja
kiépíteni, nem tudja a szegényebb nyugdíjasokra a terhet rátenni. Idén teljesen kivonult az
állam ennek a támogatási finanszírozásából. Támogatja azt, hogy a következő ülésre jegyző
asszony, ill. a szolgálatvezető nézze át és adjon javaslatot. Képviselő úr javaslatát befogadta.
Kéri, segítse a bizottság munkáját, tehát a szolgálatvezetővel egyeztesse a javaslatát, akár
írásban, akár szóban tegye meg. Jelenleg a belső térség önkormányzatai nehezen tudják
biztosítani a minimális önrészt is a szolgálat működéséhez.
Székely Szabolcs képviselőt-testület tagja: ha Révfülöp önerősen megcsinál egy ilyen jelző
rendszert, nem hiszi, hogy államilag előírt dolgokat kell teljesíteni, mert ha felépítene egy
valamilyen szintű rendszert, ha nem állami pénzekből készül, hanem saját pénzből készül nem
hiszi, hogy ezek az előírások erre vonatkoznak. Biztos meg vannak azok a szabályozások,
hogy mi az, ami kell és mi az, ami nem, de legalább előbbre tudnak lépni valamilyen szintig.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a szociális szolgálat
munkájáról készített beszámolóval kiegészítve azzal, hogy készüljön egy előterjesztés a
jelzőrendszer esetleges bevezetésének szakmai, anyagi oldalairól és kerüljön a képviselőtestület elé – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem szavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
47/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Szociális Szolgálat
munkájáról szóló beszámolót” elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a szociális szolgálat vezetőjét, hogy a
soron következő ülésre készítsen tájékoztatót a jelzőrendszer esetleges
bevezetésének szakmai és anyagi oldalairól.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Bögös Rita szolgálatvezető
Határidő: 2010. június 21.
4.)A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, 2004 évben fogadta el a képviselő-testület ezt a
helyi rendeletet. Felsőbb szintű jogszabályok, illetve Alkotmánybírósági határozatok is
születtek, melyeket a helyi rendeletnél is figyelembe kell venni. Megkérdezi jegyző asszonyt
kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
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Hamarné Szöllősy Emília jegyző: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés:
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, felmerült az előbb a rendőrségi
beszámoló alkalmával Zsitnyányi úr részéről, hogy tiltsák ki a kamionokat a közterületekről,
Gángó úr részéről pedig az, hogy a helybelieknek nézzék el. Lehet olyan pontot belerakni a
rendeletbe, hogy amennyiben révfülöpi lakosról van szó, akkor kijelölt helyen tudják ezeket a
kamionokat tartani, megfelelő díj befizetése mellett? Erre van-e mód? Van-e arra lehetőség,
hogy azok a helyi vállalkozók, akik több éve működnek Révfülöpön és éves szinten
üzemeltetnek üzleteket, valamilyen százalékos kedvezményt belefogalmazzanak ebbe a
rendeletbe? Üzletnyitáshoz elő vannak írva parkolási helyek, nem lenne célszerűbb beépíteni
a rendeletbe, hogy ezek az üzletek jogilag hogyan tudnak hivatalosan parkolási helyet
szerezni az önkormányzattól, hogy ne kelljen mindig hozzá kérelemmel fordulni. Legyen
benne a rendeletbe, hogy ennyi és ennyi áron bárki kérheti a közterületen lévő parkolási
dolgot.
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, van parkolási rendelete az
önkormányzatnak?
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: válasz: elmondja, úgy tudja az a helyi vállalkozó, akinek a
kamionja a településen parkolt hol a volt tüzép előtt, hol a vízmű előtt, megszűnt. Itt inkább az
átmenő forgalomról van szó. Az ilyen fajta parkolás megengedésének nincs lehetősége. A
kamion parkolóknak szigorú előírásai vannak. A helyi vállalkozóknak most nem aktuális, nem
tudnak ilyen helyet adni. Nem engedik az európai uniós jogszabályok, hogy a helyi
vállalkozóknak különböző kedvezményeket adjanak. Az önkormányzatnak parkolási
rendelete van. A parkolási szabályok szabályozva vannak, elsősorban a saját területen kell ezt
megoldani, amennyiben nem tudja, akkor közterületen, külön jogszabály keretében kell kérni.
Vélemények:
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, az önkormányzat, amikor rendeletet
alkot, a polgárokra alkotja a rendeletét, ezeknek nincs olyan kitétele, hogy Révfülöpiekre nem
vonatkozik. Úgy gondolja, helytelen az, amikor a rendőrséget bizonytalan helyzetbe hozzák.
Nem először fordul elő ebben a terem, hogy azt kérik, hogy a rendőrség egy kicsit lazábban
kezelje a révfülöpiek által elkövetett dolgokat. A révfülöpieknek éppen az a feladatuk, hogy
példát mutassanak az ide jövő idegeneknek, akik úgy gondolják, hogy amikor idejönnek
többet megengedhetnek maguknak, tekintettel arra, hogy idegenek. A révfülöpieknek erkölcsi
alapot kell teremteni példamutató magatartásukkal, hogy figyelmeztethessék az ide jövő
idegeneket, hogy ezt ne tegyék, helyi rendelet ezt tiltja, vagy előírja. Kéri a jegyző asszonyt,
hogy külön utasítsa a közterület-felügyelőt, hogy az itt éjjel, éjszaka parkoló kamionosokat
igenis szólítsa fel, kopogjon be, mondja meg, hogy ez nem kamionterminál, legyen szíves
elhagyni a települést. Nyomatékkal kéri a rendőrséget, amikor a közterület-felügyelő nincs
szolgálatba pénteken, szombaton, vasárnap a rendőrök szólítsák fel ezeket a kamion
sofőröket. Itt nincsenek meg a higiénés feltételek. A kamionterminálokban ezek a feltételek
biztosítva vannak, csak ott fizetni kell. Az sem fogadható el, hogy meg kell állni a pihenőidő
miatt.
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, fontos gondolatok hangoztak el, hogy Révfülöpért,
révfülöpiekért van ez a jogszabály, de nagyon fontos az, hogy nekik is be kell tartani. Aki
egyetért a közterületek rendjéről szóló rendelet elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendeletet
„A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.”
5.)Településfejlesztési Koncepció elkészítésére árajánlat elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, immár harmadik alkalommal foglalkozik a
képviselő-testület a település hosszú távú fejlődését, fejlesztését, annak meghatározását
kidolgozó koncepció elkészítésével. Az előző testületi ülésen elhatározottak alapján
árajánlatokat kértek. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: a
bizottság hosszasan tárgyalta a településfejlesztési koncepció elkészítésére beérkezett
ajánlatokat. A bizottság többségi szavazat hiányában nem tudott állásfoglalást kialakítani.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, az előbbi napirendi pontnál hallottak arról,
hogy a település polgárainak több mint 50 %-a nyugdíjas korú. Fiatalok nincsenek a
településen számottevően, gazdasági válság hatását most is érzik. Most szembesültek ezzel az
anyaggal, hogy 1.500 e Ft + Áfa, 1.800.e Ft + Áfa, 2.200 e Ft+ Áfa összegűek az árajánlatok.
A választásokig még négy hónap van vissza, kérdés, hogy kinek készül ez az anyag? Mi lesz
akkor, ha az új testület azt mondja nem tart rá igényt, akkor mit csinálnak ezzel az anyaggal.
Kinek készül ez az anyag?
Miklós Tamás polgármester: válasz: már sokadszor megválaszolta, Révfülöpnek készül,
Révfülöpért. Elhangoztak utak, parkolók létesítése, táblázás, forgalom átrendezés sok minden.
Látszik az, hogy foglalkozni kellene koncepció szintjén is. A februári ülésen a képviselők
megkapták az anyagot. Sajnálná, ha a jövőben megválasztandó testület semmibe venné azt,
amelyet egy folyamatos, legszélesebb körben, tanácsadó testület létrehozásával, alkotási
folyamatban a civil szervezetek bevonásával végig vittek. Ez egy folyamat. Egy településnek
jövő képpel kell rendelkeznie. Ehhez stratégiát kell felépíteni és taktikát is, hogyan, miképp
fogja rövid időn belül megvalósítani.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, jó, hogy elkezdték ezt a folyamatot,
kell is ez a folyamat, hogy megújulhasson Révfülöp és újra mutasson olyan arculatot, amely
fejlődésre bíztatja az itt lakókat. Nagyon jók az árajánlatok, köszönjék meg, üljön össze a
társadalmi tanács vitassa meg a dolgokat, hogy mi legyen a következő lépés, üljenek össze a
civil szervezetek, amikor elindult a folyamat, akkor nekik is lesz javaslatuk, hogy melyiket
fogadják el. Most ne döntsenek, hogy melyiket akarják elfogadni, hanem köszönjék meg és
menjen a folyamat tovább. Ha eljön az a fázis, amikor tényleg dönteni kell róla, amikor
összeül a társadalmi tanács, amikor átbeszélték a civil szervezetek, amikor összejött a
koncepció révfülöpi ötletmagja, utána döntsenek róla, hogy melyiket válasszák. Az a
javaslata, hogy erről döntsenek. Határozati javaslata, köszönjék meg az árajánlatokat,
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dolgozzon a társadalmi tanács, kezdje el a munkáját és amint olyan fázisba lesz, akkor
döntsenek a társulási tanáccsal együtt, a civil szervezetekkel, hogy melyik legyen az az
árajánlat.
Miklós Tamás polgármester: tehát halassza el a képviselő-testület a mai ülésen a
döntéshozatalt és vitassa meg a tanács a beérkezett javaslatokat?
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: nem egészen ez, tehát köszönjék meg az
árajánlatokat, alakuljon meg a társadalmi tanács, üljenek össze, amikor ez a munka beindul,
meg vannak az első lépések, ők is had szóljanak bele, hogy melyik árajánlatot fogadják el és
csak akkor kerüljön a testület elé az árajánlat, amikor megtárgyalta a társadalmi tanács,
megtárgyalta a civil szervezet és akkor döntsenek, hogy melyik legyen, az ő javaslataikat is
figyelembe véve.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, ez elkésett anyag. Ha a ciklus elején
keresnek jövőképet, akkor azt mondja, való így van a testület új lendülettel van, teljesen új
alapokról kell elindulni. 3-4 hónap alatt nem tudnak ezzel semmit sem kezdeni. Gyakorlatilag
most kétmillió forintról beszélnek, ennek nagyon sok helyre lenne szüksége., Ők fogalmazzák
meg mit szeretnének a településen, adjanak javaslatot, ne más mondja meg mi jó a
településnek. Fenntartja a véleményét, ismerve hogy kettő millió forintról beszélnek, nem
támogatja.
Török Péter alpolgármester: elmondja, egyetért azzal, hogy ez egy ciklus eleji dolog lett
volna. Néha olyan döntések születtek, amelyek ellentmondásba keveredtek egymással az
elmúlt időszakban. Ha a testületnek van egy határozott elképzelése, akkor az egy jó dolog,
mert akkor egy közös nyelven beszélve próbálják a döntéseiket egy adott időszakban
meghozni. Nyilvánvalóan erre nem volt igényt, egyrészt azért mert volt egy ilyen, másrészt
nem volt közös elképzelés, most se nagyon van. Úgy gondolja, ha vannak olyan tartalmú
határozatok mint ez is, ami azért valamennyire a jövőbe mutat és egyfajta rendet tud tenni
abban a káoszban ami a testület döntésképtelenségére a legtöbb esetben a komoly fajsúlyú
dolgokban, amely Révfülöpnek gazdasági, vagy akár a jövőre mutató fejlesztési elképzeléseit
próbálja tárgyalni, akkor ez ilyen jellegű döntés, ami tud irányvonalat adni. Ha még nem is
használja a testület és tovább hagyományozódik a következő testületre attól még ez egy jó
dolog lehet, ami használható. A maga részéről elfogadható, hogy egy ilyenje legyen a
településnek azzal a véleményével együtt, hogy akkor lett volna ennek igazi értelme, ha ilyen
mentén dolgozik a testület négy éve alatt és akkor nem kell évente megváltoztatni, hogy hol
és mit szeretnének csinálni a faluban. Úgy gondolja ez támogatható.
Miklós Tamás polgármester: válasz: miért nem az elején? Most vannak az elején a
következő képviselőtestület nem akkor kezdi majd el. Az új testület hozzá tud tenni az
alkotási folyamatba, mert a testület fogja elfogadni. Stratégiáig eljutnak és a következő
képviselő-testület az év vége felé vagy jövő év elején, amikor a gazdasági programját
összeállítja a 4 évi ciklusprogramot, akkor megalapozott, nem ad hoc ötletekkel, hosszú távú
koncepció mentén tud mazsolázni a legfontosabb feladatokban. Fontossági sorrendet tud
állítani a településen, hogy az anyagi erőforrásokat mire kell fordítania. Nem az ő
kezdeményezése. Közmeghallgatásokon ott voltak a képviselők, többször elhangzottak ezek a
kezdeményezések. Tavaly Révfülöp Jövőjéért egy összejövetelt szervezett, amin bárki részt
vehetett széles körben. Elemi erővel vetődött fel, hogy ne ad hoc döntéseket hozzanak.
Előkészítette, februári ülésen előterjesztették, azóta harmadszor foglalkoznak vele. Utolsó
döntés az volt, hogy kérjenek árajánlatokat. Az árajánlatok beérkeztek. Ez nem egy gazdasági
beruházás, a referenciákat is meg kellene nézni. Véleménye szerint a Völgyzugoly Műhely,
amely a legmagasabb árajánlatot tette, annak a legkomolyabbak a referenciái. Kistérségi
szinten gondolkodtak. Véleménye szerint leginkább ez a legfelkészültebb. A bizottság nem
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foglalt állást. Kéri, mindenki a szíve joga alapján szavazzon. Volt egy képviselői indítvány,
amely nem volt számára egyértelműen megfogható. A Konzultációs Tanácsnak, hogy
véleményt formáljon szakmai anyag kell. Azért tette fel úgy a kérdést, hogy halasszák el a
döntést, és nézzék meg a felkért tagok is ezeket az árajánlatokat, mert ez egy javaslat, vagy
az, hogy vegyék le a napirendről az előterjesztést, ez is egy javaslat. Az, hogy csak jöjjenek
össze és beszélgessenek, az lesz az első kérdés, miért hívták őket, mit kell átnézni, mi az,
amihez hozzá tudja tenni javaslatát. Nem érti képviselő úr határozati javaslatát, kéri
egyértelműen fogalmazza meg.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: köszönjék meg az árajánlatokat, három hónap van
rá, hogy eldöntsék, melyik legyen az. Kérjék fel a társadalmi tanácsot, a civil szervezeteket,
hogy véleményezzék ezeket és utána hozzák vissza az ő véleményeik alapján, hogy melyiket
fogadják el. Ez volt a javaslata.
Miklós Tamás polgármester: azért kérdezte, hogy miért kell megköszönni, nem meg kell
köszönni, hanem el kell halasztani a döntésüket, kiküldeni a civil szervezeteknek. A mai
napirendi pont, döntés az árajánlatok kapcsán. Ez volt a testület előző alkalommal
megfogalmazott határozata. Ha módosító indítványt ad be, akkor azt mondja halasszák el a
döntést és küldjék ki a civil szervezeteknek, véleményezzék és azt követően jöjjön vissza a
teljes anyag. Úgy gondolja, a képviselő-testület tehet olyat, hogy felkéri a civil szervezeteket
és a társadalmi tanácsot, hogy véleményezze a megküldött ajánlatokat és juttassa el a
véleményét a következő testületi ülésre. Akkor ismételten beterjesztik. Aki egyetért, ezzel
kézfeltartással szavazzon. Kéri, hogy a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezeteknek
legyen kiküldve, ill. a tanácsadó testület tagjainak azzal, hogy véleményüket fogalmazzák
meg és juttassák el a júniusi ülésig.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
48/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a civil
szervezeteket a Konzultációs Tanácsot, hogy a Településfejlesztési Koncepció
elkészítésére beérkezett árajánlatokat véleményezze a megküldött árajánlatok
alapján és véleményét a képviselő-testület soron következő ülésére juttassa el.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. június 30.
6.) Révfülöp 1279/1 hrsz. alatti (volt teherhajó kikötő) partfal – sétány felújítás
tervezésére adott árajánlatok elbírálása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, fenti tárggyal kapcsolatban három ajánlat érkezett,
4.922.000 Ft + Áfa, 1.800.000 Ft + Áfa és 850.000 Ft + Áfa összeggel. Kéri a bizottság
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Alelnöke: a
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a MODUM Kft. által benyújtott árajánlatot,
mivel gazdaságossági szempontból ez volt a legolcsóbb.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
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Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával és a MODUM Kft-tét
bízza meg az 1279/1hrsz. alatti ajánlattételi felhívás alapján történő kikötő, partfal felújítás,
átépítés tervezési munkálataival és felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés
megkötésére – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
49/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a MODUM
Kft-tét (Krizsán András tervező Budapest Ilosvay S. P. u.78.) a Révfülöp 1279/1
hrsz. alatti, volt teherhajó kikötő partfal felújításának, átépítésének tervezési
munkáival.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. június 15.
7.) Badacsonytomaji Okmányiroda létesítéséhez egyetértő vélemény.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, Badacsonytomaj Város Önkormányzata új
városháza építésére pályázott, a fejlesztés egyik céljaként okmányiroda létesítését köteles
elindítani. Az okmányiroda egy lehetőség, általa jelentős távolságot és időt tudnának az
ügyfelek megtakarítani. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Alelnöke: a
bizottság 4 igen szavazattal javasolja az okmányiroda létesítéséhez az egyetértő vélemény
megadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság örömmel
vette, hogy a közelben nyílik egy okmányiroda, nem kell Tapolcára menni, ezzel még talán
Tapolca is teher mentesül. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja az iroda létesítéséhez az
egyetértő vélemény megadását.
Kérdés,vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a badacsonytomaji
Okmányiroda létesítéséhez az egyetértő vélemény megadásával - kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
50/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az
okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.)
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Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdésére – támogatja és egyetért azzal, hogy
Badacsonytomaj Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj
városban okmányirodát létesítsen.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot Badacsonytomaj Város
Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2010. június 158.)IKSZT projekt lebonyolítására projektmenedzseri szerződés megkötése. IKSZT
projekt kiviteli terv elkészítésére árajánlat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: javasolja, két részletben tárgyalják, mert van egy írásos anyag,
van egy bizottsági vélemény, a másik részét pedig sürgősségi indítványként terjesztik elő.
Kéri a bizottságot, hogy a projektmenedzseri szerződés kapcsán az adott ajánlatot hogyan
értékelték.
Bizottsági vélemény:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: a
bizottság javasolja fenti tárggyal kapcsolatban az Aditus Zrt. megbízását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzat 52 millió Ft támogatást nyert
ennek létrehozására, működtetésére. Előző képviselő-testületi ülésen beszámoltak róla.
Indítani tudnák a munkát és ütemezni is tudják. Ehhez el kell készíteni a kiviteli terveket,
közbeszereztetni kell. Az idei költségvetésben az önkormányzat tervezte ezt a beruházást, az
önrészt hozzárendelte. Elvileg indítható a beruházás. Az engedélyes terv elkészítőjével, akit a
testület megbízott Pupos Csaba személyében, elkészítette a terveket. Megkérték árajánlatát a
kiviteli tervek elkészítésére is. Ezzel kapcsolatban ma érkezett meg az árajánlata. Felkéri
Müller Mártont ismertesse az árajánlatot.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, ezt a projektet Pupos Csaba engedélyezési tervei
alapján kezdték meg. Az engedélyezési folyamat gyakorlatilag még nem zajlott le, várják a
tapolcai Polgármesteri Hivataltól az építési engedély kiadását. Előtte volt egy telekalakítási
ügy, amely miatt egy kicsit késett a folyamat. Az önkormányzat felkérésére Pupos Csaba az
alábbi ajánlatot adta: ismerteti szó szerint az árajánlatot. Elmondja, ezt a kiviteli tervezési
díjat bele tudják illeszteni a projekt egyéb költségei közé. Október végével tudnák indítani a
beruházást és tavaszi befejezést terveztek.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a
projektmenedzseri feladatok ellátásával az Aditus Zrt-ét bízzák meg, továbbá a kiviteli
tervek elkészítésére felkérik Pupos Csaba tervezőt 1.400.000 Ft + Áfa összegben és
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felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a szerződés megkötésére - kézfeltartással
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2010. (V.31.) határozat
a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér kialakításával kapcsolatos pályázat, projektmenedzseri
feladataival az elnyert támogatási összeg 2,4 %-a+ Áfa összegben az ADITUS
Zrt-tét bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektmenedzseri
szerződés megkötésére.
b) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér kiviteli terveinek elkészítésével megbízza Pupos Csaba
(Tapolca) tervezőt 1.400.000 Ft + Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. június 30.
9.)Balatoni Futár régiós havi lap anyagi támogatása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: a
bizottság 4 igen szavazattal, javasolja a 30.000 Ft-os támogatás megadását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy 30.000 Ft összegben támogassák a lap
további megjelenését – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
52/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár c.
régiós havi lap 2010. évi megjelentetéséhez 30.000.- Ft támogatást biztosít 2010.
évi költségvetésében a III. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatás
„Balatoni Futár” cím alatt.
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A Balatoni Futár Szerkesztősége minden lapszámból 40 db-ot biztosít az
önkormányzat számára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. június 15.
10.)Kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzat nem rendelkezik közoktatási
esélyegyenlőségi tervvel. Ennek hiányában egyre nehezebb pályázni, egyenlőre a
pályázatokhoz elfogadják a kistérségi társulás közoktatási esélyegyenlőségi tervét. Kéri a
bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a kistérségi közoktatási esélyegyenlőség tervet.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a kistérségi közoktatási
esélyegyenlőségi tervet – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
53/2010. (V.31.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás által készített és Társulási Tanácsa által elfogadott –
Révfülöp településre is vonatkozó – közoktatási esélyegyenlőségi tervét elfogadja.
11.)Vízi sportegyesületek, sakk szakosztály tevékenységéről, elért eredményekről
tájékoztató. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előző képviselő-testületi ülésen a nagyközségi
sportegyesület beszámolt tevékenységéről és megfogalmazódott a képviselők részéről, hogy a
vízi sportegyesületek ill. a sakk szakosztály írásban részletes beszámolót nyújtson be
terveiről, elképzeléseiről, javaslatairól. Megkérdezi ifj. Szegi Jánost van-e szóbeli
kiegészítése.
ifj.Szegi János Nagyközségi Sportegyesület Elnöke: köszöni, nem kívánja szóban
kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság részletesen
megtárgyalta az anyagot. A sakk szakosztály költségvetési terve és annak dologi
előteremtésére adott javaslat nem egyértelmű, véleményük szerint sem pénzügyileg sem
szakmailag nem támogatható. A bizottságnak az a véleménye, fogalmazzák meg, hogy a
sportegyesülettől mennyi pénzügyi támogatást kérnek, semmiképpen sem az önkormányzatnál
végzett gazdasági elemzési munkából kell előteremteni. Ezzel a megjegyzéssel a bizottság 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés többi részét.
Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Alelnöke: a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és hasonló gondolatok merültek fel. Magát a
beszámolót elfogadásra javasolják, illetve kérik a sakkszakosztályt, hogy a sportegyesületen
keresztül nyújtsa be az igényét, hogy konkrétan mekkora támogatásra van szüksége, amit a
későbbiekben megtárgyalnak.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, hogy együtt tárgyalják a két beszámolót?
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt, mi volt a korábbi testületi
javaslat?
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: válasz: az egyesületek adjanak számot tevékenységükről.
Tájékoztató anyagról van szó.
Miklós Tamás polgármester: együtt lehet tárgyalni mindkét beszámolót, örömmel látta
volna a RIVE beszámolóját is. Olimpiára készül a RIVE versenyzője, korábban felmerült mi
lenne, ha Révfülöp szponzorként mellé állna. Kéri térjenek majd vissza rá a későbbiekben.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, tavaly mennyi pénzt kapott a sakk
szakosztály? Idei évben, mivel újult erővel megindult egy szakosztály, mit terveznek, hogy
sikeres legyen?
Miklós Tamás polgármester: részletesen leírják a működést és különféle megoldási
javaslatokat, amelyek törvényellenesek. Ami az anyagban szerepel egyértelműsíteni kell.
Ilyen módon nem lehet burkolt juttatást adni elvárt társadalmi munkáért, vagy van munka
vagy nincs munka. Az anyagban szerepel, hogy ifjúsági versenyzőt kötelező indítani a
bajnokságban, rendelkezésre áll-e az ifjúsági versenyző? Az iskolaigazgatóval tárgyaltak-e
arról, hogy a sakk oktatást hogyan lehetne, lehet-e egyáltalán? Történt-e tárgyalás, van az
induláshoz szükséges ifjúsági versenyző? Mennyi pénzt adott az előző években a
sportegyesület a sakk szakosztálynak?
ifj. Szegi János Nagyközségi Sportegyesület elnöke: válasz: eddig Zánka-Révfülöpön ment
a sakk, eddig 150.000 Ft-ot biztosított az egyesület a sakk szakosztály részére, ezt el is
költötték. Útiköltségre nem fizettek a sakk szakosztálynak, viszont fizettek az iskolai
oktatásért, a volt szakosztályvezetőnek a zánkai Horváth Lajosnak, aki már tavaly sem
vállalta az iskolában a gyerekek oktatását. Tudomása szerint felvette a kapcsolatot az
iskolaigazgatóval a szakosztályvezető, nem zárkózott el, sőt támogatta az elképzeléseket.
Valószínű, hogy ősztől újból elindul az iskolába az oktatás. Októbertől indul a bajnokság,
remélhetőleg addigra össze tudják szedni a versenyzőket. Az idén is be tudják kalkulálni a
sakk szakosztály költségeit az egyesület költségvetésébe. Nagyobb beruházás az órák
megvásárlása kb. 12 óra kell, amit meg kell venni. Meg fogják oldani, működni fog ez a
szakosztály. A társadalmi munka az ő elképzelésük, vele is egyeztettek, egy személyes
megbeszélésen talán részletesebben el tudnák mondani. Munkát ajánlanak pénzért,
szaktanácsadásra gondolnak elsősorban, gazdasági téren.
Miklós Tamás polgármester: kérdése, tavaly egy millió forintról 1,7 millióra emelték a
sportegyesület támogatását. Tud-e többet adni a sportegyesület a költségvetésből a sakkra,
hogy megújuljon? Ki tudják gazdálkodni?
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ifj. Szegi János Sportegyesület Elnöke: ezt augusztusban tudná megmondani, hogy
mennyivel emelkednek a labdarugó szakosztály költségei. Az idén azt hallották, hogy
csökkentik a nevezési díjakat. Ha így lesz, akkor belefér a sakk szakosztály az idei
költségvetésükbe.
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: a vízi sportegyesület beszámolójához szeretne
hozzászólni. Fekete úr leírja, hogy a Császtai strand melletti vízi sporttelepet 300.000 Ft
ráfordítással és 500 munkaóra közmunka ráfordítással tartották karban. Ezzel szemben a
legszemetesebb közterülete Révfülöpnek ez a sporttelep volt. Nem tudja elvitték-e de az
összes platán levél az ott volt részben a kerítésre felragadva. Borzalmasan nézett ki.
Összehasonlítva a stranddal, akkor a standra jó volt ránézni, ez a rész pedig botrányos volt. Jó
lenne figyelmeztetni őket, hogy ősszel a lombhullás után ezt takarítsák ki, ha a továbbiakban
is ezt a telepet birtokolni akarják.
Török Péter alpolgármester: elmondja, meg lett szólítva, hogy az egyesületük miért nem
készített beszámolót. Az eddigi évek gyakorlatából, amikor az egyesületnek beszámolót
kellett készíteni, akkor kaptak rá felkérést. Munkatervben ez nem szerepel. Nem kapott rá
semmiféle felkérést.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, május 4-én elküldte a hivatal a felkérést az anyag
elkészítésére. Felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a felkérő levelet.
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, március 22-én a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a vízi sportegyesület a RIVE és a sportegyesület sakk szakosztályát fel kell
kérni, hogy készítsenek tájékoztatást az elért eredményeikről, kéréseikről, javaslataikról.
Ismerteti a felkérő levél tartalmát.
Török Péter alpolgármester: elmondja, máskor szóban is szokták jelezni, hogy nem érkezett
be az anyag. Bepótolják.
Gángó István képviselő-testület tagja: csatlakozik doktor úrnak a megállapításához a vízi
sportegyesületnek a Császtai standon levő telepével kapcsolatban. Az anyag azt írja, hogy a
telep nyitott a Révfülöpre érkező vendégek számára. Ez a telep le van zárva, oda csak az tud
bemenni, aki kulcsot kap. Nem tesz a tájékoztató említést arról, hogy ott horgászat folyik.
Helytelennek tartotta akkor is, hogy ingyen, bérmentve odaadták. Ha igény van rá az
önkormányzatnak is lehetne ez egy jó bevételi forrás. Meg kellene fontolni, hogy az ott lévő
funkciót vállalja vissza az önkormányzat, ha a horgászegyesület lát benne rációt, mivel ott
váltott horgászengedéllyel horgásznak, akkor az önkormányzatnak is lehetne bevétel. 500
munkaóra, ha azt számolja, hogy 10 órát dolgozik valaki szegélyvágóval, akkor az 50
munkanap. Ez azt jelenti, ha szombat, vasárnap is dolgozik, akkor három hónapon keresztül
azt a területet reggeltől estig kell kaszálni. Ezeken a számokon egy kicsit elgondolkozott.
Nem fogadja el.
Ifj. Szegi János Nagyközségi Sportegyesület Elnöke: elmondja, megérne egy külön
napirendi pontot RIVE anyagának a megtárgyalása.
Miklós Tamás polgármester: az egyesület elnöke korábbi ülésen már felvetette, hogy
reményei szerint egy révfülöpi fiatal olimpiai versenyen fog indulni. Volt arról szó, hogy
próbálják meg esetleg szponzoráltatni, ill. támogassa az önkormányzat a felkészülést vagy a
kijutást. Itt megálltak. Ehhez több információ kell. Kéri, amikor aktuális kerüljön benyújtásra
az anyag. Van mindkét bizottságnak javaslata arra, hogy a sakk szakosztály részletesen
fogalmazza meg tud-e indulni versenyszerűen, ehhez konkrétan milyen anyagi eszközökre
van szüksége. Támogatni kell, ha van egy ilyen önszerveződő folyamat. Végig kellene esetleg
gondolni, hogy önálló sakk egyesületté alakuljon. Terjesszék be a képviselő-testület felé, ha
tudnak indulni, az adott időszakban a konkrét, egyértelmű költségvetést, amit újra
megtárgyalnak. Kéri jegyző asszonyt a közterület-felügyelőt küldje ki a területre, nézze meg,
amennyiben nem a szerződés szerint van, akkor járjon el az ügyben. Tájékoztatásul elmondja,
a területet bármikor vissza lehet venni. Amennyiben a strand pályázaton a második
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fordulóban is ugyan az a döntés születik, mint az elsőben, késő ősz folyamán indulnak a
strandfelújítási munkálatok, amelynek keretében az a terület is érintett és visszavételre kerül.
Aki egyetért azzal, hogy megkeressék a sakkosztályt, hogy részletes anyagot küldjön, a vízi
sportegyesület telephelyét a közterület-felügyelő nézze meg és ha kell intézkedés történjen,
tudomásul veszi a tájékoztatókat - kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
54/2010. (V.31.) határozat
a.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vízi
sportegyesületek, sakk szakosztály tevékenységéről, elért eredményekről szóló
tájékoztatót” tudomásul veszi.
b.) A Képviselő-testület felkéri a Nagyközségi Sportegyesület Elnökét, hogy a sakk
szakosztály vezetőjével együttműködve nyilatkozzanak, hogy a sakk szakosztály
versenyszerű működéséhez az önkormányzattól anyagi támogatási igénye van-e, ha
igen azt a felhasználási cél megjelölésével nyújtsák be.
c.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Császtai strand melletti Vízi
Sportegyesület telephelyen a szerződésben foglaltak teljesítését ellenőríztesse, a
további szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: b.) pontra: ifj.Szegi János Nagyközségi Sportegyesület Elnöke
c.) pontra: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: b.) pontra: 2010. július 30.
c.) pontra: 2010. június 30.
Bejelentések, interpellációk
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: tisztelettel meghív mindenkit június 4-én 17
órára az evangélikus templomba rendezendő Trianoni megemlékezésre, egy rövid
könyörgésre a magyarságért. Ennek politikai vetülete nincs. Ennek az ünneppé tételét az
országgyűlés meg fogja addig szavazni. Ez történelmünknek egy szomorú eseménye, jöjjenek
el, érezzék át, amit annak idején érezhettek a szétválasztott magyar testvéreink. Mindenkit sok
szeretettel várnak.
ifj.Szegi János Horgászegyesület Elnöke, Nagyközség Sportegyesület Elnöke: kérése, ha
nyilvános és közre lehet adni a Balaton-átúszással milyen tárgyalások folynak, támogatják-e
az önkormányzatot nagyobb összeggel az átúszás rendezői? A leendő csónakkikötő
területrendezése milyen stádiumban van?
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: válasz: elmondja sikerült a Magyar Állam tulajdonában
lévő területeket a Magyar Vagyonkezelőtől önkormányzati tulajdonba ingyenesen átadatni. El
kellett végezni előtte a telekalakítási munkálatokat, meg van a jogerős telekalakítási engedély.
A művelési ágból történő kivonást kell még elintézni, ezután tudja a vagyonkezelő átadni.
Várhatóan ebben az évben véglegesen az önkormányzat tulajdonába kerül a terület.
Miklós Tamás polgármester: válasz: elmondja tárgyaltak a Balaton-átúszás szervezőivel, a
tárgyalásban kemény álláspontot képviseltek. Felmerült a szervezők részéről, hogy az egészet
bogláron fogják megszervezni. Bogláron lesz az indulás, áthozzák hajóval az úszókat és itt a
Bahart területéről fogják indítani az átúszást. Az első időkben tudomása szerint így működött.
Előző polgármester kezdeményezése volt, hogy Révfülöp is profitáljon belőle, sikerült a
közterülettel rendezvénytámogatások címen egyfajta ilyen megoldást találni. A településnek
közterület-használati díj bevétele van, ill. a parkolásból tud bevételt tervezni. A tárgyalások
szerint abban egyeztek meg, hogy a parkolási díj nem 1000 Ft lesz, mint tavaly, 500 Ft-ban
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állapítanák meg. A korábban elhangzott képviselők által ismert bérleti díj összegében kb. 35%
emelést el tudtak érni. A következő testületi ülésig utána néznek, mert a szervezők azt kérték,
ne legyen nyilvános. A képviselők, bizottsági tagok természetesen a konkrét összeget
megtudhatják. A következő ülésre utána néznek közölhetik-e a civil szervezetekkel is.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, részvényesek a területbe, ebből nem
tudják az önkormányzatot kizárni, legfeljebb ha azt mondják így akarják, ne járulnak hozzá.
Miklós Tamás polgármester: több milliós bevétele van az önkormányzatnak egyetlen-egy
napból. A település marketingje, hogy benne van Révfülöp a tévében, rádióban, ha ezt meg
kellene fizetni többszörösét kellene megfizetni. Az önkormányzat érdekeit tartotta szem előtt.
Török Péter alpolgármester: bejelenti, hogy a helyi vitorlázó csapatból a hétvégén lezárult
kvalifikációs versenyen Szlovéniában derült ki, hogy a csapatból 3 gyermek fog részt venni a
6 fős válogatottban az Európa Bajnokságon Lengyelországban. A csapat felét a helyi
gyermekek töltik ki. Az olimpiai lány egységgel kapcsolatban elmondja, hétfőn vették át
MOL pályázatán elnyert pénzösszeggel járó szerződést, amelyben ők kiemelt média
támogatottak lettek. A pályázaton indulók és nyerők nevében vehették át ezt a pályázati
eredményt Talmácsi Gábortól. Ez a honlapon is megtekinthető.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, egyre nagyobb eredmények vannak az ifjúsági sport
területén és az egyesület önkormányzati támogatásban nem részesül három éve. Mivel Török
Péter kiváló és különleges munkát végez a válogatott ill. a révfülöpi fiatalok vitorlázás
felkészítésében, úgy gondolja ideje lenne akár a következő testület elé vinni, elkészíteni egy
anyagot, adjanak lendületet ez segítené a fejlesztési elképzeléseket. Az ifjúsági vitorlázás
központja sokszor megfogalmazódott már. Ehhez a munkához szerény eszközökkel talán még
az önkormányzat is hozzá tudna járulni. Örömmel látnának ilyen jellegű előterjesztést.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kéri, aki szeretne jelentkezni a sakk csapatba, ill.
szeretne részt venni versenyeken keresse meg Gyenesei Zoltán szakosztályvezetőt, Pál Ferenc
szervezőt, ill. ifj.Szegi Jánoson keresztül tudja ezt a jelentkezését megtenni. Kéri azokat a
szülőket, akinek a gyermeke sakkozni szeretne az iskolába juttasson el egy ilyen jelentkezési
lapot.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja az egyesület közgyűlésén határozat
született arról, hogy támogatják az ifjúsági vitorlázást csak kérnének hozzá egy kis indokolást.
Török Péter RIVE Egyesület elnöke: megköszöni a lehetőséget.
Miklós Tamás polgármester: a sakkra a felhívást közzé tették a Révfülöpi Képekben,
képújságban, internetes honlapon, internetes levező rendszeren is. 20 éves múltra tekint vissza
a sakk. Megköszöni mindnyájuk nevében Eitner Józsefnek, hogy az Aranyhíd Barátság
Fesztivál rendezvényen a képviselők közül egyedüliként képviseltette magát és az iskolával
közösen támogatták a boglári iskola vendégül látását, sportrendezvény szervezését. Ujváriné
Handó Melindának, hogy meglátogatta a rendezvényt. Sajnálja, hogy a többi képviselő nem
jött el. A Balatonbogláriak jóval nagyobb számban jöttek el ide. Elmondja kezdeményezte a
Bahart Zrt vezetése felé, hogy éjszakai hajójáratok induljanak. Ne hat óra, félhétkor menjen
az utolsó hajó Balatonboglár és Révfülöp között, hanem legalább a szombati vagy néhány
nagyobb rendezvény alkalmával ebben az időben legyen éjszakai hajójárat. Igazgató úr
ígéretet tett arra, hogy megpróbálják és idén teszt üzemmódban a rögzített időpontokban
10-11 óra körül meg fogják oldani. A turisztikai szolgáltatás fejlesztést ez nagyban
elősegítené.
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 19.05 órakor berekeszti. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
kmft.
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